Brev forsalg til læge/lægehus vedr. videregivelse af dine oplysninger

Jeg er bekendt med at mine lægelige oplysninger kan videregives både til (Skive) kommune
og andre offentlige instanser ved, at jeg er blevet pålagt at underskrive papirer hos (Skive)
kommune og andre offentlige instanser, så de må indhente mine lægelige oplysninger.
Det er derfor jeg på den baggrund vil have at jeg kontaktes af (Skive) lægehus/praktiserende
læge hver gang der udbedes om mine lægelige oplysninger og at jeg får mulighed for at give
min tilladelse før videregivelse af mine lægelige oplysninger før de udfyldes og afsendes til
(Skive) kommune eller andre offentlige instanser.
Derfor forlanger jeg at jeg skal kontaktes og spørges før (Skive) lægehus/praktiserende læge
udfylder og/eller udleverer noget som helst information til (Skive) kommune eller andre
offentlige instanser
Med venlig hilsen

Lidt info
(Skive) skal ændres til dine kommunes navn uden parentes.
Du bør også ændre teksten alt efter om du har en praktiserende læge eller det er et lægehus
du benytter.
Husk at hvis du kun skriver den praktiserende læges navn gælder brevet kun denne læge, så
derfor er det vigtigt du påføre lægehuset navn eller andet navn som dækker alle læger som
har adgang til dine oplysninger
Ifølge kommunen bliver du pålagt at underskrive en erklæring på at kommunen må indhente
oplysninger fra din læge. Du kan kun stoppe, ændre eller kontrollerer denne udlevering ved at
skrive til lægehuset eller den praktiserende læge.
Desværre har du ingen mulighed for ud over aktindsigt og udtalelse fra lægen om hvor,
hvornår og hvad kommunen har indhentet.
Det er altid godt at du læser forespørgelsen som kommunen ønsker inden lægen udfylder, så
du kan i fælleskab med lægen udfylde evt. papirer eller du kan give tilladelse til at lægen må
sende diverse oplysninger. Det gør at du har styr på alt hvad der sendes til kommunen.

